


2

3/2018Zpravodaj města Chropyně

V pátek 9. února vyrazil do ulic veselý 
masopustní průvod. Děti s rodiči a učitelkami 
ze 4. třídy mateřské školy v krásných maskách 
připomněli všem tuto lidovou tradici.

Děkujeme panu Kuchařovi, který hrou 
na harmoniku doprovázel masopustní průvod 
na jeho cestě.

KD+DK

Masopust

Dostupnost a kvalita zdravotní péče pro 
naše občany je pro nás prioritou. Proto bedlivě 
sledujeme dění okolo dokumentu, který byl 
předložen na zasedání Zastupitelstva Zlínského 
kraje v únoru letošního roku. Jedná se o třia-
dvaceti stránkový materiál s názvem „Základní 
směry řízení nemocnic založených Zlínským 
krajem pro období 2018-2020“. 

V tomto dokumentu jsou popsány změny, 
které by měly platit od roku 2019. Jejich 
cílem je, aby v okresních nemocnicích, tedy 
i v naší Kroměřížské, došlo ke sloučení někte-
rých oddělení a naopak, aby se vybraná specia-
lizovaná péče přesunula do Krajské nemocnice 
Tomáše Bati, a. s., ve Zlíně. Materiál zpracoval 
MUDr. Radomír Maráček, vedoucí předsta-
venstev všech čtyř nemocnic ve Zlínském kraji. 
Ten například navrhuje, aby se v Kroměřížské 
nemocnici sloučila oddělení urologie s gy-
nekologií, ortopedie s chirurgií či interna 
s neurologií nebo plicním. Některá pracoviště 
by se přesunula do krajské nemocnice úplně. 
Hovoří se například o onkologii či jiných, 
odborných lékařských výkonech. 

Pro nás, jako obyvatele okresu Kroměříž, 
by to znamenalo jediné: za lékařskou péčí 
bychom jezdili desítky kilometrů daleko, zcela 
jistě by se prodloužily čekací a objednací lhů-
ty a zvýšily by se náklady na převoz sanitním 
vozem, protože těžce nemocní, nepohybliví 
a neorientovaní pacienti by se do Zlína sami 
nedopravili. A většina pracujících občanů 
by si musela kvůli vyšetření vzít v zaměstnání 
na celý den dovolenou. 

Proti těmto návrhům se ostře postavilo 
zastupitelstvo města Kroměříže a já s je-

Zastupitelstvo města se bude zabývat situací 
Kroměřížské nemocnice

jich postoji plně souhlasím. Navíc tuto 
problematiku již několik týdnů konzultuji 
s europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou. 
Ta, jako lékařka, která pracovala v Kromě-
řížské nemocnici na oddělení ARO, tématu 
rozumí a zasazuje se o to, aby byla péče 
v naší nemocnici zachována v takovém rozsa-
hu, jako je nyní. Také Česká lékařská komora, 
okresní sdružení Kroměříž, se striktně vyjádřila 
proti navrhovaným změnám a v dopise ad-
resovaném Zlínskému kraji vysvětluje, proč 
jsou navrhovaná opatření „mimo realitu“ 
a jaké by tyto kroky měly faktický dopad. 
Okresní sdružení také například upozorňu-

je na to, že by to znamenalo odliv lékařů 
z Kroměřížska. Už nyní je v některých kou-
tech regionu problém sehnat gynekologa, 
stomatologa, praktického či očního lékaře. 

Na dalším zasedání zastupitelstva dne 
28. března se budeme tomuto tématu dále vě-
novat a věřím, že zastupitelé budou hlasovat 
pro usnesení, kterým se připojíme k Memo-
randu zastupitelů města Kroměříže. Tímto 
Vás na zasedání srdečně zvu, přijďte nám 
sdělit své stanovisko. Uděláme maximum 
pro zachování lékařské péče v Kroměřížské 
nemocnici.

Věra Sigmundová
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Tradiční masopust v Plešovci
Jestli máte pocit, že Plešovec je malá obec kousek za Chropyní, 

ve které se nic moc neděje, tak jste na omylu. Druhá únorová sobota 
v Plešovci patřila již tradičnímu vodění medvěda. 

Ten za doprovodu živé hudby provedl průvod masek celou obcí. 
Tu a tam také rozveselil některou z místních dam tancem.

Průvod otevírali skalní příznivci masopustu a letos si zvolili téma 
hippies. I přes to, že byla zima jak v Rusku a na ulicích ležely muldy 
na kámen zmrzlého sněhu, masky rozdávaly teplo, radost a lásku. 
A to je také jejich hippies poslání. Komu láska nestačila, ten se mohl 
rozehřát výbornou slivovicí a pohladit svou duši a žaludek koblihou. 

Rej masek byl i letos opravdu pestrý. Nechyběla různá strašidla 
ani pohádkové bytosti. O tom, že se letošní akce podařila, svědčí 
i množství přihlížejících, tedy těch místních, ale i těch z Chropyně, kteří 
si fantastickou podívanou nenechali ujít. 

Všem, jež se na letošním masopustu podíleli, patří obrovské díky 
za neopakovatelný zážitek. Byli jste skvělí a úžasní. Poděkování patří 
i organizátorům akce, kteří se snažili korigovat dopravu, a zajistit tak 

maximální bezpečnost průvodu. V závěru si však dovolím apelovat 
na některé řidiče - uberte plyn a zařaďte vyšší stupeň lidskosti! 

Těšíme se za rok v hojném počtu na viděnou.                         ToRo

Více fotografií najdete v galerii na 
www.muchropyne.cz
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V dnešním vydání Zpravodaje Vás informu-
jeme o hlavních bodech z jednání rady města 
v měsíci únoru 2018. Rada mimo jiné:
- schválila užití znaku města Chropyně 

na výstavě s pracovním názvem „Jízda králů 
na Hané“, kterou bude pořádat od 17. květ-
na do 19. srpna Historický ústav Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci;

- schválila Výroční zprávu města Chropyně 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů za rok 2017;

- schválila ukončení stávající rámcové do-
hody číslo 531979 mezi městem Chropyně 
a dosavadním dodavatelem mobilních 
telekomunikačních služeb;

- schválila uzavření smlouvy o dílo na ad-
ministraci výběrového řízení s Ing. Liborem 
Malůškem za cenu 10.000 Kč, zadávací 
dokumentaci a návrh firem k oslovení 
v uzavřeném výběrovém řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby „Posky-
tování mobilních telekomunikačních služeb 
pro město Chropyně“;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
a to firmy TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., 
na akci „Oprava chodníků a osazení zábrany 
ulice Masarykova“ s cenou prací dle nabídky 
604.730 Kč bez DPH;

- schválila uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Chropyně a Ing. Jiřím Ondruškem, 
Kroměříž, jejímž předmětem je výkon tech-
nického dozoru investora ve výši 36.000 Kč;

- schválila uzavření příkazní smlouvy na ad-
ministraci výběrového řízení s firmou TIZZI 
engineering, s. r. o., za cenu 18.150 Kč 
včetně DPH, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zvýšení 
kvality a dostupnosti pečovatelské služby 
města Chropyně“ (stavební práce) a návrh 
firem v uzavřeném výběrovém řízení;

- schválila uzavření příkazní smlouvy na zpra-
cování zadávacích podmínek a organizaci vý-
běrového řízení na akci „Zateplení spojovací 
chodby v Základní škole Chropyně, p. o., 
Komenského ulice – II. etapa“ mezi městem 
Chropyně a Ing. Lenkou Štajnerovou, za cenu 
provedené práce 25.000 Kč bez DPH;

- doporučila Zastupitelstvu města Chro-
pyně schválit prodloužení zápisu dokon-
čení stavby rodinného domu na pozemku 
p. č. 175/27 v k. ú. Chropyně do katastru 
nemovitostí na termín 31. 12. 2020;

- uložila zveřejnit záměr prodeje části po-
zemku o výměře cca 200 m2 v k. ú. Chro-
pyně, za cenu 200Kč/m2;

- doporučila zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemků bez doplatku ve vlastnictví 
města Chropyně v celkové výměře 16 540 m2 
za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické far-
nosti Chropyně v celkové výměře 1 967 m2 bez 
doplatku (rozdíl v bonitě půdy), daň z převodu 
nemovitostí bude hrazena podle zákona;

- schválila uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Chropyně 
a firmou E.ON Distribuce, a. s., jejímž 
předmětem je umístění stavby s názvem 
„Chropyně, Hrad, garáže u ČOV, obnova 
NN“ ; jedná se o síť technického vybavení, 
která je zřizována a provozována ve veřej-
ném zájmu;

- schválila zásady pro používání Sociálního 
fondu zaměstnanců města Chropyně;

- schválila uzavření Smlouvy o potravinové 
pomoci mezi městem Chropyně a Potra-
vinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., 
v Otrokovicích, jejímž předmětem jsou 
bezúplatné dodávky potravin odebírající 
organizací s cílem zajistit bezplatnou distri-
buci těchto potravin osobám v tísni;

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na tisk a dodání Zpravodaje města Chropyně 
od 1. dubna 2018 na dobu neurčitou (firma 
HART PRESS, spol. s r. o., Otrokovice);

- schválila Zadávací dokumentaci, návrh 
smlouvy o dílo a výzvu k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu – 
„Zateplení spojovací chodby v ZŠ Komen-
ského v Chropyni – II. etapa“ a návrh firem 
k oslovení v uzavřeném výběrovém řízení;

- schválila pokračování příprav II. etapy 
rekonstrukce veřejného osvětlení Chropyně 
s využitím dotačního programu EFEKT 2018 
na výměnu světel;

- souhlasila s vydáním všech potřebných 
povolení ke stavbě „Revitalizace bytového 
domu č. p. 574 a 575 v ulici Dr. Emila 
Axmana v Chropyni;

- souhlasila se stavbou „Víceúčelová hala 
HS Chropyně“, jejímž investorem je Arcibis-
kupství olomoucké; jedná se o novou stavbu 
pro uskladnění obilí v areálu bývalého 
statku Chropyně;

- schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
městem Chropyně a firmou E.ON Distri-
buce na zatíženou nemovitost p. č. 668/2 
a p. č. 267/1 v k. ú. Chropyně (kabel NN);

- zrušila výběrové řízení na akci „Poskytova-
tel mobilních telekomunikačních služeb pro 
město Chropyně“ konané dne 27. února.     

BH

Zpráva o činnosti 
Rady města Chropyně

Město Chropyně neprovozuje 

žádný facebookový profil!
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100. narozeniny naší republiky – 3. díl
Vážení a milí, 

přinášíme další střípky poznámek Karla Čapka, kterými doplnil knihu 
z roku 1932 nazvanou „Masaryk ve fotografii“. 

Příjemné počtení a snad i poučení.                                          DJ

Citace:
Nejen při veřejném vystoupení, i při běžném hovoru je jeho hlas ze začátku 
trochu zastřený, sevřený, „nerozmluvený“. Stojí ho jistou námahu, aby 
vyšel ze svého mlčení, z jakési samoty. Činí to ochotně, ale ne snadno. 
Jen ponenáhlu nabývá jeho hlas zvučnosti, hrudní rezonance a poněkud 
nosového zbarvení. 
Váhavý hlas, který není zvyklý křičet ani šeptat, poroučet ani domlou-
vat, nýbrž bez chvatu a se zamyšlenými prodlevami probírat otázky 
a formulovat myšlenky.
Je pln otázek, ale nikdy se nevyptává. Má zvláštní respekt k mezím, které 
si ukládá kdokoliv druhý. Nechceš-li o tom nebo o onom mluvit sám, 
tož se do tebe nebudu dobývat. Nevím, je-li to zásada, životní zvyk nebo 
podivná osobní jemnost vůči komukoliv: nikoho neomezovat, nikomu 
nevnikat do jeho soukromí, nikomu neukládat, jak má žít nebo co má 
dělat, nechat každému jeho svobodnou vůli, respektovat kteroukoliv 
osobnost jako svéprávnou a nedotknutelnou, nemistrovat, neosobovat 
si práva na duši druhého. 
A přece po celý život učil a chtěl, chce, vždy bude chtít převychovat duši 
svého národa.

Při přednášce o Washingtonovi pro americký rozhlas (1932, ČTK)

Inzerce
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I v tomto vydání, jak jsme slíbili, Vás chceme informovat o dalším 
vývoji situace okolo plánovaného zdvoukolejnění trati Brno – Pře-
rov. Dne 16. ledna proběhlo další jednání s firmou Moravia Consult 
Olomouc, a. s., která provádí projekční činnost, a se státní organizací 
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Tématem bylo, mimo jiné, 
i řešení mimoúrovňového křížení komunikace na Záříčí. Na tomto 
jednání jsme protistraně předložili námi zpracovanou studii, která 
řeší umístění a napojení nadjezdu v lokalitě Vlčí doly. Na základě 
dalšího jednání jsme dospěli k závěru, že v dané situaci již ani investor 
neuvažuje o křížení ve stávající pozici, ale přicházejí v úvahu pouze 
dvě možná řešení. 

Prvním řešením je vybudování podjezdu na ulici Tovačovská mimo 
současný přejezd. Při tomto řešení by došlo k vychýlení komunikace 
na Záříčí směrem ke Kojetínu. Nevýhodou této varianty je nutnost 
výkupu a následné demolice cca 2 domů na levé straně ulice To-
vačovská a nezanedbatelnou nevýhodou je i nemožnost napojení 
komunikace od nádraží. Při vybudování podjezdu by došlo k výstavbě 
obslužné komunikace pro stávající rodinné domy na ulici Tovačovská, 
ale již by se nepodařilo nádraží připojit. Souběžně s vybudováním 
podjezdu trváme na postavení nadjezdu v místě zrušeného přejezdu 
u Rasiny, který by převážně sloužil k přejezdům zemědělských strojů. 

Druhým, námi preferovaným, řešením je výstavba nadjezdu ve směru 
na Přerov za železniční vlečkou do průmyslového areálu v lokalitě Vlčí 
doly. V tomto případě bychom na dalším mimoúrovňovém křížení ne-
trvali (investor by ušetřil). O této variantě jsme psali již v čísle 01/2018 
Zpravodaje. 

Další jednání proběhne až po uzávěrce čísla, které právě držíte v ru-
kou. O dalším vývoji této záležitosti Vás budeme i nadále informovat. 

Věra Sigmundová

Zdvoukolejnění trati 
Brno - Přerov

Od ledna letošního roku se postupně s Vaší pomocí snažíme zavádět 
nový informační kanál – Mobilní rozhlas. Pomocí této služby Vám může-
me rozesílat informace o aktuálním dění ve městě do Vašich mobilních 
telefonů a do e-mailových schránek. Ne každý totiž slyší hlášení místního 
rozhlasu, ne každý má přístup na webové stránky.

K přihlášení se do této služby můžete použít web města nebo regist-
rační formulář, který už potřetí zveřejňujeme ve Zpravodaji. Registrační 
formulář je k dispozici i na podatelně MěÚ Chropyně. Tam také můžete 
vyplněné lístky odevzdávat.

Prostřednictvím služeb Mobilního rozhlasu budete zdarma dostávat 
aktuální informace, především z hlášení městského rozhlasu a z webu 
města. 

Pilotně jsme k vyzkoušení fungování systému využili informace o pro-
vádění odečtu vodoměrů a na kulturní akci pro děti. A hned přišla řada 
dalších námětů a připomínek, a to i k Vám.

Vážení občané, pokud jste se již přihlásili, ale neuvedli jste do for-
muláře svou adresu, učiňte tak, prosím dodatečně. Stejně tak i Vy, kdo 
o registraci teprve uvažujete, vepište do formuláře určitě i svou adresu. 
Jedině tak můžeme kvalitně filtrovat adresáty nejrůznějších informací. 
Systém totiž umožňuje vybrat pouze adresáty z jedné ulice, ve které 
například dojde k vypnutí elektrické energie. Umožňuje vyfiltrovat 
obyvatele rodinných domů, kde se bude například provádět odečet 
vodoměrů nebo elektroměrů apod. 

Proto Vás prosím ještě jednou, opravdu zvažte, zda svou adresu 
do systému zadáte, bez ní se k Vám požadovaná informace nemusí 
dostat.

Také prosím při registraci dobře zvažte, o které kategorie informací 
opravdu stojíte. Zatrhnete-li všechny možnosti, budou se k Vám 
například dostávat informace určené prioritně pro seniorskou vě-

kovou kategorii a současně také informace pro rodiče s dětmi, tedy 
například o zápisu dětí do prvních tříd. Opravdu stojíte o všechny 
tyto informace?

Tento nový systém se učíme používat a snažíme se jej nastavit tak, 
aby byl pro Vás co největším přínosem. Bez Vaší pomoci to však nepů-
jde. Na oplátku Vám můžeme slíbit, že finišujeme s plnohodnotným 
spuštěním systému. 

Rádi bychom Vám v den, kdy proběhne hlášení městského rozhla-
su (většinou je to pondělí, středa a pátek), poslali do Vašich zařízení 
i požadované informace z daného hlášení eventuelně i další informace 
z webu města.

Prioritně je budeme posílat do mobilních aplikací, které si můžete, 
máte-li vhodný mobilní telefon, stáhnout zdarma buďto z GooglePlay 
pro systém Android nebo AppStore pro systém iOS. Poté odešleme 
tutéž zprávu na e-mailové adresy dalších přihlášených a do třetice pak 
tatáž informace odejde formou SMS, neboť moc dobře víme, že adre-
sáty informací budou občané našeho města v nejrůznějších věkových 
kategoriích a všem chceme vyjít vstříc. Jen prosím mějte pochopení 
i Vy pro nás. Všichni registrovaní budou zprávy dostávat zdarma, avšak 
pro město jsou SMS zprávy zpoplatněny. Proto tato výše popsaná trojitá 
filtrace, aby vyúčtování za rozeslané SMS bylo co nejnižší.

Je samozřejmé, že v případě havarijní krizové situace, budou potřebné 
zprávy poslány formou SMS ihned a všem bez rozdílu. Ale pevně doufám, 
že to nebude třeba, protože krizové situace v podobě požárů či povodní 
už naše město nasužovaly dost. 

Jelikož v současné době tento systém zavádíme, mohou se objevit 
nedostatky nebo komplikace. Pevně však věříme, že se nám vše podaří 
co nejdříve vyladit ke vší spokojenosti.

Dana Jedličková 

Město Chropyně zavádí Mobilní rozhlas

Deratizace města Chropyně včetně části Plešovec – jaro 
2018

Městský úřad Chropyně, odbor výstavby a ŽP Vám tímto ozna-
muje, že město Chropyně bude provádět ochrannou deratizaci 
v termínu od 19. března do 20. dubna 2018.

Vyzýváme Vás, abyste zajistili běžnou ochrannou deratizaci 
ve smyslu ustanovení § 57 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Městu Chropyně provádí deratizaci odborná firma:
SERVIS 3xD, J. Glazarové 9e, Olomouc, telefon: 585 418 391, 

mobil: 603 400 300, e-mail: servis3xd@servis3xd.cz

Důležitou podmínkou úspěchu ochranné deratizace našeho 
města je její komplexnost a důslednost. Proto Vám doporučujeme 
tuto firmu kontaktovat a dohodnout se na provedení deratizace 
Vašeho objektu ve stejném termínu.

odbor VaŽP

Informace pro občany, 
bytové domy
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Don Miguel Ruiz: Čtyří dohody
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Mig-

uel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás 
připravují o radost a vedou ke zbytečnému 
utrpení. Čtyři dohody, založené na staré tol-
técké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový 
prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. 
Ruiz shrnuje v duchu Castanedy základní 
toltéckou moudrost a vyjadřuje jasně a čistě, 
co pro muže a ženy znamená žít jako míru-
milovní válečníci v moderním světě. V tol-
técké tradici vede naguál člověka k osobní svobodě. Don Miguel Ruiz 
je naguál z rodu Rytířů orla a věnuje se předávání svých znalostí učení 
starých Toltéků.

Whalen Marybeth: Nejskrytější přání
Mozaika fragmentů života několika sousedů 

z maloměsta Sycamore se pozvolna poodkrývá, 
aby v celé syrovosti ukázala skrývaná břemena 
minulosti i zásadní tajemství. Do města se po 
letech vrací i manželstvím zklamaná dřívější 
sycamorská kráska Jencey. Společně s jejím 
příchodem se zamotané klubko podivných 
vztahů začne rozplétat.

Magdaléna Mintová: Falešný román 
Když je Váš tatínek bohatý a dává, proč toho 
nevyužít? Život v luxusu je přece tak krásný, tak 
lákavý. Jenže co když taťulda utáhne kohoutky 
a začne blábolit cosi o samostatnosti, odpo-
vědnosti a skutečném životě? No, pak si třeba 
vymyslíte, že píšete román. Protože umělci, jak 
známo, mají náklady a křehkou duši, kterou 
by nemělo nic vykolejit, aby se dílo zadařilo. Jen-
že každý plán, jak zjistí naše hrdinka, má oškli-
vé nutkání se komplikovat a to až do úplného 
zbláznění.

Torjussen Mary: Beze stopy
Hannah je atraktivní a úspěšná dvaatřice-

tiletá žena. Vrací se z meetingu v Oxfordu, 
kde se dozvěděla o svém budoucím povýšení 
a nemůže se dočkat, až novinu oznámí svému 
příteli Mattovi. Její návrat je šokující. Po příteli 
nezůstala v jejich domě ani památka, odstě-
hoval se a nejen to, zmizely veškeré e-maily 
i telefonní čísla. Pouští se tedy do hledání 
Matta, který zmizel bez jakékoli stopy.

Marek Herman: Najděte si svého marťana 
- co jste vždycky chtěli vědět o psycholo-
gii, ale ve škole Vám to neřekli. 
Kniha je vzácná hlavně stylem vyprávění, je na-
psána odborně a přitom naprosto srozumitelně, 
autor si s pomyslným čtenářem vlastně povídá. 
Objevíte v ní svěží pohledy, úvahy z oblasti 
sebepoznání, mezilidských vztahů a výchovy 
malých dětí. Dozvíte se informace, o kterých 
s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete 
k tomu, abyste mohli vést spokojený život.

Vaše knihovnice

Knihovna doporučuje
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Blíží se nám svátek všech Josefů. Právě svatému Josefovi byla zasvě-
cena hřbitovní kaple v Plešovci. Proč to byl svatý Josef a ne jiný svatý? 
Původně na místě dnešní kaple stávala zvonice. O zvonici se ví jen to, 
že v roce 1701 do ní byl zakoupen a zavěšen zvon. Zasloužili se o to To-
máš Sigmund a Jiří Novák, purkmistr z Plešovce. V roce 1782 byla zvonice 
postavena ještě podruhé ze dřeva a stála tam až do roku 1881.

Na stavbu kaple pravidelně přispívalo stejným dílem osm občanů 
Plešovce. Každý z nich zakoupil 1000 pálených cihel za 19 zlatých, 
vápno z Přerova v ceně 30 zlatých a kámen z Kotojedských skal 
za 7 zlatých. Samotná stavba začala dne 19. března 1881 položením 
základního kamene, na němž se podílel hlavní stavitel, zednický mistr, 
Ondřej Hrabal (1849-1922) z Postoupek, starší bratr František Hrabal 
(1838-1923), jejich otec Václav Hrabal (1811-1881) a Františkův 
pomocník. Byl už večer a tma, když se vraceli domů. Začal foukat 
silný vítr a měsíc zakryl černý mrak. Počasí nevěstilo nic dobrého. Muži 
se chtěli dostat domů na člunu přes řeku Moravu, a tak šli k jezu. Voda 
strhla most, do člunu se dostal František se svým otcem Václavem, je-
jich pomocníkem a plavili se na druhý břeh. Prudký vítr ale hnal člun 
na jez a z jezu dolů do hluboké vody. Pomocník i otec Václav Hrabal 
se utopili. Ondřej stačil zachránit jen svého bratra Františka. Samotná 
stavba kaple byla dokončena v dubnu 1881. 

Do báně na kapli pod křížem nad střechou byl uložen zápis o stav-
bě kaple a také záznam o této tragické události. Na památku tohoto 
neštěstí, které se stalo na den svatého Josefa, byla kaple tomuto světci 
zasvěcena.

Z obecní kroniky vybrala 
Marta Staňková

Hřbitovní kaple v Plešovci

NEZAPOMEŇTE
po přečtení patřím 

do sběru
Váš Zpravodaj ;-)
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„Již první překážkou, se kterou se musí 
člověk potýkat, je překročení prahu kostela,“ 
řekl mi jeden nově pokřtěný. Přítmí kostela 
se Vám může zdát úplně cizím světem, ve kte-
rém se nedokážete zpočátku orientovat.

První otázka by mohla být: „Co v kostele 
hledáte?“ Druhá je podobná: „Co v kostele 
najdete?“ 

Na první otázku existuje nejedna odpo-
věď. Někteří v kostele hledají umění, jiní 
utíkají před hlukem světa. Další se uchylují 
do stínu kostela za letních veder. Jsou tací, 
které něco bolí, a když už neví, kam jít, jdou 
do kostela volat k někomu, koho neznají, ale 
v tu chvíli věří, že volají správným směrem. 
A najdou se i tací, kteří do kostela vejdou, 
protože jim zemřel někdo blízký a v kostele 
má pohřeb, nebo se žení kamarád, kolega 
z práce křtí dítě... Nakonec je dobré se zmí-
nit o lidech, kteří vidí otevřené dveře a tak 
nahlédnou dovnitř, kde třeba hrají varhany, 
někdo mluví, odříkává nějakou modlitbu 
a podobně.

„Ani při návštěvách turistických a prohlí-
žejících si umělecké památky nezapomínejme 
na posvátnost místa. Slušné chování v kostele 
nemá nic společného s pobožnůstkářstvím ani 
s klerikalismem…“ Tak praví moudrost našich 
předků.

Co v kostelích najdete? Jsou postaveny 
jako ZVLÁŠTNÍ MÍSTA SETKÁNÍ. Koho 

s kým? Nejen člověka s člověkem, ale také 
a především člověka s Bohem. Slyšel jsem 
názor, že „s Bohem se přeci mohu setkat 
kdekoliv, například v přírodě“. Jistě, ale 
v kostele se mohu setkat s lidmi, s nimiž mohu 
toto setkání sdílet. A protože Boha nikdo ni-
kdy neviděl, je dobré svou představu o Něm 
konfrontovat s představou, kterou mají ostatní 
věřící. Tak se stáváme citlivými na svůj osobní 
vztah s Bohem.

Lidem, kteří se scházejí v kostelích, se říká 
církev. Je to slovo, které má původ v řeckém 
jazyce. Znamená: „svolávat“. Církev představují 
ti, kteří byli svoláni dohromady Bohem. Proto 
v kostelích najdete různorodou společnost: 
muže i ženy, děti i důchodce, bezdomovce 
i vysoké politiky, profesory i vojáky z povolání. 
Druhý název pro církev je stejný - kostel. Znovu 
můžeme vidět, jak je kostel symbolem spole-
čenství, které se v něm shromažďuje.

Někdy se stane, že přijdete do kostela 
a něco Vás ochromí. Kněz měl například 
špatnou náladu. Neustále si pletl při pohřbu 
jméno nebožtíka. Místo zemřelé Boženy 
mluvil o nějakém Václavovi. Byla Vám zima. 
Chtělo se Vám na záchod. Nerozuměli jste 
ani slovu. Někdo se na Vás divně ohlédl. 
Příčin, kvůli kterým jste si řekli, že do kostela 
už nikdy víc, je velmi mnoho. Většinu věřících 
to jistě mrzí, že Vás napoprvé něčím ve svém 
chování odradili. Ale nemějte strach přijít 

podruhé. Uvidíte, že první šok byl opravdu 
jen první a jedinečný. Za věřící bych Vás rád 
do kostela pozval. Vždyť život v něm je velmi 
obohacující a inspirující, i přesto, že v Boha 
třeba nevěříte.

Před několika lety jsme jezdili do jedné 
vesničky, kde prožili otřesnou zkušenost. 
Policie pozatýkala bandu nájemných vrahů. 
Několik jich pocházelo z té vesnice. To Vám 
byl poprask. „Naše Mařenka si s ním přeci hrála 
na jednom pískovišti...“ „Takový milý hoch...“ 
Potkalo se několik sousedů, kteří si řekli, 
že to už dál nejde a přemýšleli, na koho 
se obrátit, kdo má vliv na výchovu slušného cho-
vání, ale nikoho nemohli najít. V dnešní době 
si přeci každý dělá to, co sám uzná za dobré. 
Začali tedy u Pána Boha. Člověk nemůže být 
sobě zákonodárcem na úrovni morálky.

Založili občanské sdružení, během dvou 
tří brigád vyčistili kostel, který je dominantou 
vesnice, ale dvacet let do něj lítali jen holubi. 
Uspořádali v něm před Vánocemi koncert dětí 
z místní školy a školky. Zanedlouho pozvali 
kněze, aby jim alespoň jednou za týden něco 
pověděl. „Člověk tu hodinu týdně přeci vydrží. 
A poslechne si pár slov, která ho povznesou,“ 
řekl jeden ze skupiny sousedů. Podotýkám, 
že věřící nebyli.

Z knihy Petra Šabaka: Pane Bože, co mám 
(v kostele) dělat?

MB

Můžu do kostela, i když v Boha nevěřím?

29. březen  Zelený čtvrtek  18:30 hodin 
30. březen  Velký pátek  18:30 hodin
31. březen  Bílá sobota  20:00 hodin
1. duben  Hod Boží Velikonoční  07:30 hodin 
 (na závěr bohoslužby 
 budou požehnány pokrmy)
2. duben  Velikonoční pondělí  09:00 hodin

Příležitost k velikonoční zpovědi bude v Chropyni v kostele o Květné 
neděli 25. března od 14:00 do 15:30. 

Kostel bude otevřen k návštěvě „Božího hrobu“ v sobotu 31. března 
od 10:00 do 16:00. 

Žehnání pokrmů o Velikonocích
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, připomínka Zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista. Tyto svátky provází různé tradice, jako je třeba malování 
vajíček a pomlázka. 

Mezi velikonoční zvyky patří také žehnání pokrmů, které věřící při-
nášejí do kostela na bohoslužbu o Velikonoční neděli.

Žehnání pokrmů souvisí se starou církevní praxí, která v závěru postní 
doby zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Tyto pokrmy 
byly o Velikonocích žehnány pro první domácí použití. Zvláštní význam 
má velikonoční vejce – symbol života. Pro žehnání jsou vhodné jaké-
koli potraviny, zvláště pak velikonoční mazance, beránci a zmiňovaná 
vajíčka nebo uzeniny.

Vlastní žehnání je na závěr bohoslužby a jedná se o děkovnou 
modlitbu za to, že máme co jíst. Zároveň kněz prosí za všechny, kteří 
budou tyto pokrmy přijímat, aby je společné stolování sjednocovalo 
a připomínalo, že i doma při jídle má pokračovat radostné setkání, které 
prožili při bohoslužbě. 

Bohoslužby v kostele sv. Jiljí v Chropyni 
v období Velikonoc

Skrze tyto požehnané pokrmy mohou být spojeni s oslavami v kostele 
i ti, kteří se bohoslužby z jakéhokoliv důvodu neúčastní. 

Všem čtenářům a občanům přeji a vyprošuji radostné a po-
kojné prožití velikonočních svátků v kruhu svých blízkých. 

P. Jiří Putala
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o požární prevenci 
a pravidlech v požární ochraně

KDY: v sobotu 31. března od 13:00
KDE: na Hasičské zbrojnici v Chropyni (vchod z Palackého ulice
 -bílé dveře)

NA PROGRAMU budou témata:
- komíny a kouřovody,
- pálení klestí na zahrádkách,
- skladování uhlí, propan-butan,
- skladování PHM v soukromých garážích,
- otevřený oheň v přírodě a další.

ZVE: preventista SDH Chropyně                          
Aleš Dostál

Pozvánka na besedu 
s občany Chropyně

Zásahová jednotka - JPO III/1 Chropyně
Jednotka požární ochrany je zařazená do plošného poplachového 

plánu Zlínského kraje. Službu v jednotce vykonává 21 členů (občanů 
města), kteří tuto činnost provozují dobrovolně.

Kategorie jednotky je JPO III. Doba výjezdu jednotky je 10 minut od vy-
hlášení poplachu. Počet výjezdů k mimořádným událostem se pohybuje 
okolo 50 - 70 za rok. V poměru našeho okresu se řadí mezi nejvyšší.

Zřizovatelem zásahové jednotky je město Chropyně, v čele s paní 
starostkou Ing. Věrou Sigmundovou. Řídí se zákonem č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně a dalších souvisejících předpisů. 

Jednotka je základní složkou Integrovaného záchranného systému 
České republiky a zajišťuje výjezd cisterny s výbavou a posádkou 1+3 
(velitel, strojník, hasič 1, hasič 2). Krajské operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru může vyslat požadavek na výjezd i mimo 
hasební obvod nebo určit tzv. pohotovost na vlastní zbrojnici.
Zásahová činnost je velmi rozmanitá, psychicky i fyzicky ná-
ročná.
Jedná se o:
- požáry,
- dopravní nehody,
- záchrany osob z výtahů, uzavřených prostorů,
- záchrany osob z výšek, hloubek, zasypané, zavalené,
- záchrana a odchyt zvířat,
- akutní otevírání bytů,
- likvidace nebezpečných látek,
- transport pacientů,
- spolupráce se složkami IZS,
- otevření uzavřených prostorů,
- odstranění nebezpečných stavů,
- likvidace bodavého hmyzu,
- odstraňování překážek a stromů,
- čerpání vody,
- monitoring,
- asistence u sportovních a kulturních akcí, aj.
Hlavní technika:  
- CAS K 25 Liaz (cisterna, technické prostředky)
- DA 12 Avia (dopravní automobil, technické prostředky)

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chropyně
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je základním funkčním článkem 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), v němž jsou realizo-
vány cíle, práva, povinnosti a zájmy členů SH ČMS. 

V čele stojí starosta SDH, který jedná v souladu s rozhodnutím výroční 
valné hromady a výboru sboru. 

Účelem spolku je sdružovat občany našeho města pro výkon povahy 
v oblasti požární ochrany, represe, prevence či výchova mladých hasičů.

Sbor je tvořen orgány sboru a členskou základnou (mladí hasiči, ha-
siči). Orgány sboru jsou: výroční valná hromada (nejvyšší orgán), výbor 
sboru (výkonný orgán), starosta SDH a jeho náměstci, vedoucí kolektivů 
mladých hasičů, mužů a žen.

Působnost a činnost SDH:
- poradenská činnost,
- preventivní požární hlídky,
- výstavba, udržování, zkoušky požárních zařízení,
- přednášky, preventivní výchovná činnost,
- vyhledávání nových členů,
- výchova mladých hasičů do 18 let v oblasti požární ochrany,
- požární sport,
- péče o kulturní a jinou zájmovou činnost,
- udržování tradic SDH,
- péče o rodinné příslušníky SDH,
- organizování kulturních a jiných činností,
- ochrana životního prostředí,
- podílet se na humanitární pomoci, aj.

Je důležité si uvědomit, že sbor a zásahová jednotka jsou dvě 
zcela různé organizace.

SDH je spolek, který vykonává činnost podle výše uvedených 
cílů a je přímo podřízen SH ČMS.

Zásahová jednotka je určena pro zásahovou činnost (mimo-
řádné události – požáry, odstranění nebezpečných stavů, atp.) 
podle požárního poplachového plánu a dle plošného pokrytí 
jednotek kraje.

Calaba Petr

Zásahová jednotka PO versus Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Chropyně pořádá v sobotu 24. března 
2018 od 8 do 14 hodin sběr železného odpadu. 

Prosíme občany, kteří přispějí k této akci, aby železný odpad nechali 
na svých pozemcích a před domy jej vytáhli až v sobotu v ranních hodi-
nách. Hasiči si železo vyzvednou a rádi pomohou s vynesením těžkých 
kusů ze špatně přístupných míst (kotelny, sklepy apod.) 

Předem děkujeme za darovaný železný odpad.        SDH Chropyně

Sběr železného odpaduNEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE

NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE
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Fatra, a. s., zajišťuje dodávku tepla v Chro-
pyni pro více než 900 domácností. Dvoutrub-
kovým systémem dodáváme teplo pro vytápění 
a přípravu teplé vody. 

Opět mohu potěšit naše zákazníky sděle-
ním, že výsledná cena tepla za rok 2017 je niž-
ší než v minulosti. Pro zájemce historických 
dat uvádím cenu tepla za posledních pět let 
včetně DPH:

2013 – 564,42 Kč/GJ
2014 – 562,58 Kč/GJ
2015 – 520,18 Kč/GJ
2016 – 459,08 Kč/GJ
2017 – 426,42 Kč/GJ

Informace o dodávce a ceně tepla

Vážení spoluobčané, 
město Chropyně ve spolupráci s místní organizací 
Svazu tělesně  postižených v Chropyni Vás srdečně 

zvou na

XXIII. setkání s občany města,
 

které se uskuteční 
v úterý 24. dubna 2018 od 16:00 

v Městském kulturním středisku v Chropyni.

Program: Beseda s vedením města nad problémy 
občanů, odborná přednáška, 
Kulturní program – „Láskyplná opereta“ známé 
skladby operetních děl (vystupují členové opery 
a operety Moravského divadla Olomouc)

Občerstvení zajištěno! Všichni jste srdečně zváni!

Za příznivou cenou je skryto mnoho 
faktorů. Energetika přešla pod Fatru, a. s., 
která je ve výborné kondici, neustále 
vylepšuje jak technologii výroby a rozvo-
dů tepla, tak informační a řídicí systémy 
a využívá všechny dostupné ekonomické 
nástroje. Dařilo se nám výhodně nakoupit 
na velkoobchodní bázi palivo k výrobě 
tepla – zemní plyn a zvyšuje se nám ekono-
mika provozu jednotky kombinované výroby 
elektřiny a tepla.

Věřím, že i v dalších letech bude cena tepla 
pro naše odběratele příznivá.

Libor Blažek
reklama

reklama
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Bezpečnost na internetu se dětí a dospívajících týká zásadním způ-
sobem. Řada z nich totiž využívá informační technologie intenzivněji 
a častěji než jejich rodiče či někteří dospělí. S ohledem na nízký věk 
však postrádají větší povědomí o jeho možných sociálních rizicích. 
Ne vždy jsou o nich informováni tak, aby se na něm nedopouštěli tak-
říkajíc průšvihů, které už by nemohli vrátit zpět. O tom jaké navštěvují 
stránky, popřípadě s kým si dopisují a kdo je „sleduje“, raději nechci 
ani přemýšlet. Není to tak dlouhá doba, co byly mně a několika mým 
známým v Chropyni a okolí napadeny účty na sociálních sítích. Takže 
se rizika spojená s užíváním internetu týkají nás všech. Už nad tím ne-
můžeme jen mávnout rukou a myslet si, že je to někde daleko od nás! 

I z těchto důvodů se snažíme našim žákům během výuky vštěpovat 
zásady a pravidla, jak těmto rizikům předcházet. Sestavili jsme proto 
Desatero pro školáky – internetový surfař, a radami se můžete řídit i vy.

Desatero pro školáky - internetový surfař
1.  Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
2.  Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obra-

zovkou!
3.  Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
4.  Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani 

kamarádovi!
5.  Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
6.  Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň 

jednomu z rodičů.
7.  Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť 

webovou stránku.
8.  Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do roz-

paků!
9.  Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé 

adresy!
10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Mgr. Milan Bajgar

Bezpečnost na internetu

Zasedání Zastupitelstva města Chropyně 
se uskuteční ve středu 28. března 2018 od 16:00 v místnosti č. 10 
MKS Chropyně.

Návrh programu jednání bude zveřejněn na webu města a na úřední 
desce 7 dní před jednáním. 

Materiály k projednání budou občanům dispozici na webu města 
v sekci „Zastupitelstvo města / Dokumenty zastupitelstva“ jako 
obvykle 6 dní před zasedáním.

POZVÁNKA 
NA ZASTUPITELSTVO

Čas od času každý z nás narazí 
na potulujícího se psa po měs-
tě. Není-li páníček v dohledu, 
máme všichni stejnou možnost. 
Stačí zvednout mobilní telefon 
a zavolat odchyt. V našem městě 
nemáme městskou polici, proto 
je na místě zavolat pracovníky 
Správy majetku města Chropyně 
– pana Mgr. Stanislava Kalince 
(774 505 874) nebo pana Da-
libora Kondlera (602 618 002) 
a nechat psa odchytnout.

Bude to dobrý skutek pro tou-
lavého psa i pro všechny ostatní 

občany, kteří se mohou toulavým 
psem cítit ohroženi. I vlastní pes 
dokáže své majitele někdy nepří-
jemně překvapit. Strachu z cizích 
psů se proto není co divit. 

A že se občas vyplatí dělat 
dobré skutky? O tom svědčí 
příběh nedávno hledaného psa. 
Kdyby nejmenovaný občan místo 
psaní e-mailové stížnosti zvedl svůj 
mobilní telefon, mohl to být třeba 
zrovna on, kdo získal vypsanou 
odměnu za nalezení psa. A že ne-
byla malá!

Dana Jedličková

Dělat dobré skutky 
se vyplácí!

Změna televizního vysílání
„Povinná“ výměna televizí a set-top 
boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží!

Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, 
které sledujeme v televizi je analogové. Přišli 
jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí 
vysílání digitální a my musíme nakupovat 
nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A hi-
storie se opakuje. Sotva jsme si zvykli po-
užívat dva ovladače, nebo jsme si pořídili 
novou televizi, už je tu hlášení o další změ-
ně. Obyčejné digitální vysílání s označením 
DVB-T už nám stačit nebude, na scénu 
se chystá DVB-T2.
Co to vlastně znamená?

DVB-T2 je novou formou digitálního vysí-
lání. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem 
žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené - 
například zvýšená kvalita obrazu, zvýšení počtu 
televizních stanic, zlevnění ceny vysílání, takže 
by se do hry mohlo dostat více stanic.

Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, 
že žádné zařízení schopné přijímat současné 
vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-
-T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů 
se tedy týká opravdu všech. Bohužel ani ti, 
kteří si prozřetelně už teď koupili televizi 
s DVB-T2 podporou, nemusí mít vyhráno. Po-
kud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat 
s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve kterém 
bude vysílání šířeno, je Vám k ničemu.

Proč se přechází na nový TV standard 
v ČR?

Hlavním důvodem je uvolnění části sí-
tě pro mobilní internet. Mobilních zaříze-
ní stále přibývá a síť už to nezvládá. Níže 
se můžete podívat na krátké video, které 
vše vysvětluje.

Když už víme, co nám to všechno (ne)přine-
se a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy 
nás to čeká. Už se v minulosti objevilo několik 
plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, 
ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel rok 
2018 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. 
Samozřejmě jako u přechodu z analogového 
vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postup-
ně. Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T 
Vás zasáhne, nicméně by to mělo probíhat od 
roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát 
se bude jednat o řešení dlouhodobějšího 
charakteru …

Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, 
tak sledujte, zda je u popisu produktu tato 
značka:

Nový digitální televizní standard DVB-T2 
bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. 
Počítá s tím Strategie rozvoje zemského di-
gitálního televizního vysílání, kterou schvá-
lila vláda.

Celý článek v původním znění i s videem na: 
https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/



14

3/2018Zpravodaj města Chropyně



15

3/2018 Zpravodaj města Chropyně

Divadelní soubor Korálek
Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury

Vás srdečně zve
na představení pohádky

O třech prasátkách
15. dubna 2018 ve 14 hodin

Městské kulturní středisko Chropyně

Vážení spoluobčané, 
chtěla bych znát Vaše názory a problémy, 
proto každé 1. pondělí v měsíci proběhne 

„Den starostky“.
V tento den budu přítomna na městském úřadě 

a v době od 9:00 do 17:00 
Vás ráda vyslechnu. 

Dalším termínem je 9. duben 2018
Mimo tyto dny je možné si se mnou domluvit schůzku 

telefonicky na tel.: 573 500 730, 
e-mailem: sigmundova@muchropyne.cz 

nebo osobně na sekretariátě.

reklama
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Pro následující období začínajícího jara připravili turisté tyto 
akce:

24. 03. Za velikonočním vajíčkem
 Pěší: 5 km
 Start: 9:00-11:00 Zlín, v blízkosti zastávky MHD Burešov
 Cíl: tamtéž do 13:00
 Informace: Peter Schovajsa, tel.: 776 713 865, e-mail: 

schovikkctzlin@gmail.com

24. 03. Jarní a velikonoční výstava
 víceúčelový sál chropyňského zámku

24. 03.  První jarní vycházka – Vítání jara
 Pěší i cyklo, odchod 9:00
 Sraz u České spořitelny Chropyně, náměstí Svobody
 Informace: Hana Paňáková, tel.: 733 708 049, 
 Jaroslava Pospíšilová, tel.: 737 937 978

07. 04.  Výstup na Malou Lhotu
 Pěší: 9-20 km
 Start: Malá Lhota, 9:00
 Cíl: Malá Lhota, hostinec Pod Dubem, 11:00-14:00
 Informace: Mgr. Ivana Weissová, tel.: 731 766 442

20.-22. 04. Festival turistických amatérských filmů a elektro-
nických fotografií – Zlín

 Pěší: 10 km
 Start: Zlín, 8:00
 Podrobnosti: turistickyfestival.cz, kctvizovice.ic.cz 
 Informace: Ing. Miloslav Vítek, tel.: 737 754 033

21. 04. Po stopách nedokončené Baťovy železnice
 Pěší: 5, 12 km
 Start: 7:00-9:30, Vizovice, stanice ČD
 Cíl: Pozděchov, 11:00-15:00
 Informace: Ing. Robert Křižák, tel.: 721 600 804

Další informace najdete ve vývěsních skříňkách KČT u prodejny 
Albert i COOP.

Jaroslava Pospíšilová 

Klub českých turistů 
Chropyně

Letošní druhá dubnová neděle bude již podruhé patřit 
na Výstavišti Floria v Kroměříži všem nadšencům Auto moto 
a krásných nablýskaných veteránů. Opět bude k mání vše, 
co se týká motorismu – náhradní díly, součástky, komponen-
ty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či vojenské 
a hasičské sběratelské předměty. Nově se pořadatelé 
rozhodli, že při Auto moto burze uspořádají klasické bleší 
a sběratelské trhy, které mají na Kroměřížsku letitou tradici, 
proto jim bude věnován celý pavilon A. Pomyslnou třešničkou 
na dortu všech milovníků motorismu bude expozice desítek 
luxusních závodních veteránů, která bude pro návštěvníky 
připravena v pavilonu B. Majitelé nejrůznějších historických 
vozidel mají vstup zdarma, své skvosty mají možnost vystavit 
na zadní volné ploše G. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Auto moto burza, bleší trh 
a veteráni na Výstavišti 
Floria Kroměříž
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Ráno 5. února jsme se my, žáci sedmých 
ročníků, sešli u školy se svými zavazadly. 
Naskládali jsme věci do autobusu, usadili 
se a zamávali rodičům. Tak začala naše dlou-
há cesta na lyžařský kurz. Někteří z nás do-
spávali, jiní pozorovali okolní krajinu. Během 
cesty jsme ještě nabrali pana zdravotníka 
a dali si malou pauzu na občerstvení. 

Kolem oběda jsme dorazili do Čenkovic. 
Vzali jsme si zavazadla a šup do hotelu. 
Nejprve jsme byli trochu v šoku, ale rychle 
jsme si zvykli. Nešlo nám ani tak o hotel, 
ale o sjezdovky, které byly nádherné a hezky 
upravené. 

Vytáhnout kufry do nejvyššího poschodí 
hotelu byl pro nás velký problém, ovšem 
zvládli jsme to na jedničku. Po obědě a ná-
sledném odpoledním klidu jsme natěšeni 
vyrazili na svah, ze kterého jsme se vraceli 
úplně zničeni. 

Byli jsme rozděleni do družstev na začá-
tečníky snowboardisty, které měla na starost 
paní učitelka Marie Molčíková, začátečníky 
lyžaře měl pan učitel Ivo Zawadski a o po-
kročilé se starala paní učitelka Romana Če-
chová. 

Lyžovat jsme chodili dvakrát denně. Každý 
večer jsme se sešli ve společenské místnosti, 
kde byla přednáška. Řekli jsme si pokroky 
všech 25 žáků a předala se služba, která 
měla na starosti večer ostatní děti zahnat 
do postelí, ráno je z nich vyhnat, nachystat 
nádobí na snídani, oběd a večeři. Služba byla 
každý den jiná. Po přednášce byl večerní 
program, diskotéka nebo film. 

Začátečníci se po třech dnech pilného 
výcviku a mnoha pádech konečně dostali 
na svah mezi ostatní lyžaře, kde byla poma, 
což pro některé byl další boj, který nakonec 
všichni zvládli. Pro snowboarďáky to bylo 
mnohem těžší, protože mohli kdykoli spad-
nout. 

Lyžařský kurz 
2018

Poslední večer jsme zakončili diskoté-
kou v hotelovém bufetu. Diskotéku jsme 
si naplno užili, i když tam hrály starší písničky, 
což nám vůbec nevadilo. Z lyžařského kurzu 
jsme se vraceli 9. února, po ranním lyžování 
a obědě. 

Počasí a podmínky pro lyžování jsme měli 
opravdu výborné. Dojeli jsme v pořádku 
až na dva žáky, kteří utrpěli nepatrná zra-
nění. I přes malé drobnosti jsme si to užili 
naprosto dokonale. 

Nakonec jsme tam chtěli zůstat ještě déle, 
protože takový lyžák už možná nezažijeme. 
V Chropyni už nás čekali rodiče s usměva-
vými a rozzářenými tvářemi. 

Moc bychom chtěli poděkovat všem 
učitelům za jejich trpělivost a za snahu nás 
naučit něco nového.

Procházková Šárka, 
Baštincová Hana, 
Šťastná Markéta 

a Modlitbová Karolína
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V červnu 2017 byl Gymnáziu v Kojetíně udělen titul Světová škola. 
Co za jeho ziskem stálo? Celoroční práce na projektu Kambodža. 
Připravili jsme výstavu o této zemi, uspořádali sbírku pro sirotčinec 
v Phnom Penh. 

V letošním školním roce 2017–2018 v projektu opět pokračujeme. 
Tentokrát jsme si zvolili téma Ukrajina, protože na naší škole studuje 
několik žáků, jejichž rodina odtud pochází nebo na Ukrajině studijně 
pobývali. Je to země s velkými sociálními rozdíly, s neblahou jadernou 
minulostí, s válkou na východě země, ale také s milými lidmi vždy připra-
venými podat pomocnou ruku, země rozlehlých lánů obilí a s krásným 
Zakarpatím na západě. 

Naši studenti pro Vás připravili výstavu věnovanou Ukrajině. 
Prostřednictvím fotografií Ivy Zímové navštívíte východní část země, 
kde už čtvrtým rokem pokračuje válečný konflikt. Nahlédnete do ži-
vota obyvatel nejen na Ukrajině, ale i Ukrajinců v Česku, seznámíte 
se s jejich kulturou, svátky a tradiční kuchyní. Poznáte různá místa, 
jako je např. Kyjev, Lvov, Černobyl, sporný Krym a Zakarpatská Ukra-
jina. Vernisáž výstavy proběhne 28. března v 13:30 ve Vzdělávacím 
a informačním centru na Masarykově náměstí v Kojetíně. Navštívit 
ji budete moci každý všední den od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 
až do 6. května 2018. Všichni jste srdečně zváni.

Zároveň bychom naši výstavu chtěli propojit i s charitativní akcí. 
Rozhodli jsme se prostřednictvím organizace ADRA Havířov finančně 
podpořit chudé děti na Ukrajině. Žije zde totiž mnoho rodin, které 
nemají peníze na to, aby svým dětem zaplatili ve škole oběd. Proto 
ve dnech 18.– 20. dubna chystáme sběr starého papíru a finanční výtěžek 
ze sběru věnujeme chudým dětem Základní školy č. 20 v Mukačevu. 
Shromažďujte prosím papír už nyní, budeme rádi za jakékoliv množství, 
které na gymnázium donesete. 

Mgr. Dana Dýmalová

Poznejte Ukrajinu 
a sbírejte papír
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Pololetní prázdniny prožila skupinka pionýrů v Praze na republi-
kové akci Ledová Praha. V pátek dopoledne jsme nasedli do vlaku 
a nechali se dovést do Prahy. Ubytovali jsme se ve škole na Pankráci 
a vyrazili do Muzea Policie. Děti tady plnily řadu úkolů jak z bezpečnosti 
na silnici nebo z první pomoci, tak se seznámily např. s daktyloskopií. 
K večeru jsme jeli metrem na Staroměstské náměstí a navštívili jsme 
muzeum voskových figurín. Pan Albert Einstein nás sledoval z houpačky, 
s Tinou Turner jsme si udělali foto a Jaromíru Jágrovi jsme fandili, zda 
trefí branku. Na zpáteční cestě jsme se prošli noční Prahou a metrem 
se přesunuli ke škole.

V sobotu ráno zavítala naše skupinka na Pražský hrad s prohlídkou 
Starého královského paláce. Odpoledne pro nás byla připravena komen-
tovaná prohlídka u krokodýlů. Na vlastní oči jsme pozorovali aligátory, 
kajmany a krokodýly včetně jejich krmení a na závěr prohlídky jsme 
se s jedním malým krokodýlem vyfotili. Pro děti to byl obrovský zážitek. 
Sobotní den jsme ukončili v Kongresovém centru, kde na nás čekal 
koncert Děti dětem. Základem koncertu byla dětská vystoupení vítězů 
republikových finále Pionýrského sedmikvítku. Hlavním hostem byla 
Heidi Janků, která dokázala rozezpívat a roztančit celý sál.

Ledová Praha
V neděli jsme se sbalili, uklidili a zastavili jsme se v obchodním cen-

tru Arkáda, kde děti utratily své poslední peníze. Poté už hurá na vlak 
a zpáteční cesta domů.

Akce se konala za finančního příspěvku města Chropyně a MŠMT.
Marcela Hrdličková
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Připravujeme příměstský denní letní tábor 2018
Turistický oddíl Kamínek se podílí na přípravě letního příměstského 

denního tábora, a to v termínech 9.–13. července a 16.– 20. července. 
Děti u nás budou moci umístit pouze pracující rodiče s trvalým 

bydlištěm v Chropyni, a to vždy jen na jeden týden. Proto nabízíme 
dva týdny, abychom pomohli rodičům, kteří nemají pro své děti, 
především z prvního stupně ZŠ, zajištěno hlídání. 

Tento projekt vznikl v rámci naplňování strategie MAS Jižní Haná 
na podporu zaměstnanosti a podporu prorodinných opatření a náš 
Kamínek se do tohoto projektu zapojil. Pokud vše dobře dopadne, 
podrobné informace přinese příští vydání Zpravodaje města Chropyně. 
Bližší informace najdete také na našem facebooku TOM Chropyně 
– Kamínek.

Letní tábor s Kamínkem
Letošní letní tábor bude opět na táborové základně Bojanovice 

Pila u Znojma v termínu od 5. do 18. srpna, a to přímo v dějišti „Divo-
kého západu“. 

Táborová základna má rozlohu 1,4 ha. Je oplocena a v noci osvětlena. 
Má k dispozici 30 chatek, dvě pevné budovy, v nich se nachází kuchyně, 
sklady, klubovny, sprchy, splachovací WC, venkovní bazén a velké hřiště.

Cena tábora pro členy kamínku je 4.000 Kč a pro ostatní 4.200 Kč. 
V ceně je zahrnuta celková přeprava dětí, celodenní stravování s pitným 
režimem, dva výlety, odměny pro děti, zdravotní péče, pronájem tábo-
rové základny atd… O děti se starají proškolení vedoucí a instruktoři, 
dvě zdravotnice a čtyři kuchařky. 

Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Lenky Motalové 
(ZŠ na ulici J. Fučíka), dále v klubovně Kamínku (Komenské 335) 
a to ve čtvrtek a v pátek 15:30–17:30 hod., nebo u paní Hany Pa-
ňákové (Moravská 651).

Informace nejen o táboře, ale i o našich akcích najdete na našem 
Facebooku: TOM Chropyně – Kamínek. Těší se na Vás vedoucí a in-
struktoři Kamínku. 

Hana Paňáková

Zprávičky z Kamínku
Kamínkovský karneval

V únoru přišly na řadu jarní prázdniny pro 
Zlínský kraj a nastal čas uspořádat tradiční 
Kamínkovský karneval. Ten se uskutečnil 
ve středu 21. února v naší klubovně. 

Zavítaly k nám nejen princezny z Arendelu 
a Červená Karkulka, ale také medvídek, 
piráti, klaun, kuchař, kovbojové, Spiderman, 
zombie nebo čarodějnice. Celé odpoledne 
se neslo v duchu soutěží a her, při kterých 
odborná porota hodnotila jednotlivé vý-
kony všech účastníků. Program byl nabitý 
a soutěže velice zábavné. Nesměla chybět 
ani bohatá tombola, ve které bylo možno 
vyhrát spoustu krásných cen. Každý si nako-
nec odnesl nějakou maličkost. 

Za krásný program děkujeme naší Máří 
a všem, kteří se podíleli na organizaci celého 
karnevalu. Poděkování patří také městu 
Chropyně za finanční podporu této akce. 

Zuzka Horáková

Zde mohla být vaše inzerce. 
Cena od 310 Kč.

Pro více informací volejte redakci, 
nebo navštivte www.muchropyne.cz

Důležité upozornění 
pro dopisovatele a inzerenty.

Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně 
zasílejte na e-mail: zpravodaj@muchropyne.cz
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Milá maminko, Vážení rodiče. Následující vítání občánků našeho 
města proběhne v těchto termínech: 

21. dubna 2018 - zámek
16. června 2018 - zámek

22. září 2018 - zámek
1. prosince 2018 - obřadní síň

V případě zájmu kontaktujte 
matriku Městského úřadu v Chropyni.

Těšíme se na Vás.                    Dana Kunčarová

Vítání občánků v roce 2018

Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: Kateřina Jedličková

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná ranní teplota byla -3,2 °C,
- průměrná denní teplota byla -0,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 1. únor s maximální průměrnou teplotou 

0,1 °C,
- nejchladnějším dnem byl 27. únor s minimální průměrnou 

teplotou -4,7 °C,
- celkové množství srážek bylo 16,2 mm.

Finanční podpora sportování, 
především dětí a mládeže do 19 let, 
je každoročně nedílnou součástí 
rozpočtu města. V roce 2017 byly 
mezi malé i větší sportovce rozděle-
ny bezmála 2 miliony korun.

Tělovýchovná jednota Chropyně 
je se svými 14 oddíly (atletika, bad-
minton, florbal, gymnastika, jóga, 
kanoistika, karate, kuželky, národní 
házená, nohejbal, SPV, sálová kopa-
ná, stolní tenis, volejbal) a více než 
450 registrovanými členy pravidelně 
největším příjemcem této dotace.

V uplynulém roce získala TJ 
od města celkem 1.179.110 Kč 
ve čtyřech programech podporují-
cích sport. Největší částka dotace 
je vždy použita na celoroční provoz 
tělocvičny a cvičení všech oddílů, 
úklid, vytápění, energii apod. Jsou 
to výdaje na první pohled téměř 
neviditelné, ale bez nich by to nešlo.

Naopak nejvíce jsou vidět 
úspěchy našich sportovců. O těch 
na stránkách Zpravodaje čtete 
vcelku pravidelně. Snad v každém 
vydání je napsáno pár řádků o ma-
lých i velkých úspěších. Ale vlastně 

žádný úspěch není malý. Vždyť 
vychovat mladou generaci k lásce 
k pohybu a ke sportu – to je velký 
úspěch, který potěší, i když se zrovna 
svěřenci trenérů neumístí na žádném 
stupínku vítězů.

Finanční příspěvek z města byl 
také čerpán na podporu účasti mlá-
dežnických družstev národní házené 
ve finále Mistrovství ČR a v turnajích 
o pohár ČR. V průběhu celého 
roku uspořádali sportovci, trenéři 
a příznivci pohybu více než 18 růz-
ných turnajů a závodů. Nejsnaživější 
jsou oddíly badmintonu a stolního 
tenisu, každý s pěti turnaji za rok. 
Oddíl národní házené pořádá tři 
akce za rok, atletika dvě. Činí se ale 
i ostatní oddíly, například gymnas-
tika, kuželky, kanoistika a ostatní. 

Při každé akci jsou použity i pro-
středky sponzorů či samotných čle-
nů a příznivců sportu, za což patří 
všem velký dík. Poděkování si však 
zaslouží i vedení města za velkou fi-
nanční podporu. Pevně věřím, že malí 
i velcí sportovci své město budou 
vždy a všude skvěle reprezentovat 
i nadále.                               FH + DJ

Město Chropyně sportovce 
podporuje

Dračí smečka 

čeká právě na Tebe!
Chtěl/chtěla bys zažít něco originálního, 

vzrušujícího, napínavého a dobrodružného? 

Pokud jsi aktivní sportovní typ, 
pak přijmi naše pozvání. 

Máš možnost si vyzkoušet „dračí lodě“. 
Přijímáme každého ve věku 13–18 let, 

tak neváhej a zapoj se do našeho bezva týmu 
„Dračí smečky“. 

Pokud máš zájem, 
volej na telefonní číslo 737 919 471, 

kde získáš více informací.

Přihlas se! 
Tahle nabídka je právě pro Tebe!

reklama
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Společenská kronika 

Odešel jsi tiše, jak odchází den
a v našich srdcích zůstává smutná vzpomínka jen.

Milovali jsme Tě, Tys miloval nás,
tu lásku v našich srdcích nezničí ani čas.

Dne 8. března 2018 uplynulo 8 let 
od tragického úmrtí našeho syna, bratra, 
bratrance a vnuka pana 

 Miroslava Hýbnera. 

Dne 18. února 2018 by se 
dožil 37 let. S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra, babička a dědeček, 
ostatní příbuzenstvo i kamarádi.

Nebylo Ti přáno s námi déle být, 
nebylo léku, abys mohla žít. 
Odešla jsi, jak Bůh si přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 13. března 2017 jsme vzpome-
nuli 13. výročí úmrtí naší maminky 
a babičky paní 

 Jarmily Ryšavé. 

S láskou a úctou stále vzpomínají syn 
Jaroslav a dcera Iveta s rodinou.

Dne 13. března 2018 by oslavila své šedesáté 
jmeniny naše maminka a babička paní 

Růžena Langrová. 

Stále s láskou vzpomínáme.

Dne 14. března 2018 jsme vzpomenuli 11. vý-
ročí úmrtí pana 

Stanislava Drobného. 

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali, 
děkuje manželka a synové s rodinami.

Vůle osudu byla silnější 
než naše nejvroucnější přání.

Dne 26. února 2018 jsme si připomněli 
6. smutné výročí úmrtí mé manželky paní 

Marie Sládečkové. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel Miroslav s rodinou.

Čas plyne, roky ubíhají,
krásné vzpomínky na Tebe v srdcích zůstávají.

Dne 5. března 2018 jsme si připomněli ne-
dožité 33. narozeniny naší dcery, sestry, neteře 
a vnučky 

Adriany Solařové. 

S láskou stále vzpomínají tatínek s rodinou, maminka s rodinou, bratr 
Roman s rodinou, teta Věra s rodinou a babička Solařová.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají

Dne 7. března 2018 jsme si připomněli 5. vý-
ročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 
paní 

Věry Mrázové 

a zároveň dne 21. března 2018 si připomene-
me 14. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana 

Jana Mráze. 

S láskou vzpomíná 
syn Jan s rodinou.

Sklenku vína pozvedáme 
a na Tvé zdraví připíjíme.

Tohle není žádný věk, 
mnozí by Ti měli závidět,

dobré srdce a úsměv v tváři
ať Tě ještě dlouho doprovází.

Dne 25. března 2018 oslaví své 70. naro-
 zeniny pan 

Miroslav Ligurský. 

Ke krásnému životnímu jubileu Ti ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, 
optimismu, dny plné příjemných maličkostí a splněných přání. Užívej 
si života plnými doušky ještě hodně dlouho. To Ti přejí přátelé a známí 
z Chropyně i Kvasic.

Za tvoji lásku posíláme pěkné poděkování, 
abys tu byla ještě dlouho s námi.

My Ti chceme lásku splácet
a domů se rádi vracet.

Dne 18. března 2018 oslaví naše maminka, 
babička a prababička paní 

 Růžena Otáhalová 

krásné 90. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, mnoho 
životní pohody a radosti přejí všichni Mouralovi, dcera s manželem, 
vnuci Michal a Martin s manželkami, pravnoučata Míša, Elenka, 
Filípek a Adámek.

Andělům bez křídel říkáme maminky.

Dne 23. března 2018 oslaví své 70. naroze-
niny naše maminka a babička paní 

Jarmila Vozdová. 

Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, 
pohodu a spokojenost. Ze srdce přejí Vladimír Zavadil, syn Václav 
s manželkou, dcera Lenka s manželem a vnoučata Michalka, Vojta, 
Jirka, Johanka a Jan.
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Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 4/2018 - 5. dubna (vychází 20. dubna)
č. 5/2018 - 3. května (vychází 18. května)

Vychází měsíčně v nákladu 2150 ks.
Bezplatná distribuce.
Uzávěrka tohoto čísla: 1. března 2018 (číslo vychází 16. března 2018).  
Uzávěrka příštího čísla: 5. dubna 2018 do 12:00 hod.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zve-
řejněn.

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává ne-
změněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce. 
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
Náměstí Svobody 29, PSČ 768 11, IČ: 002 87 245. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Adresa redakce totožná s adresou vydavatele.
Telefon: 573 500 746, 573 500 732. Registrační číslo: MK ČR E 12039. 

Redakce: Božena Hrabalová, Bc. Dana Jedličková  
Grafická realizace: Tomáš Rozkošný, Martina Rozkošná. 
Jazyková úprava: Mgr. Simona Kutalová. 
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
Foto: redakce, archiv Zpravodaje, archivy organizací, foto zdroj internet

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské 
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou 
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

Společenská kronika 
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,

nezhasnou však nikdy na ni 
v našich srdcích vzpomínky.

Dne 16. března 2018 jsme 
vzpomenuli 2. výročí úmrtí mé manželky, 
naší maminky, babičky a prababičky paní 

Anny Smolkové. 

S láskou vzpomínají manžel Antonín, dcera Svatava 
s rodinou a vnučka Barbora s rodinou.

Dne 17. března 2018 vzpomeneme 110. vý-
ročí narození naší babičky 
paní 

Marie Novákové 
(roz. Stašové). 

Vzpomínají vnukové Josef a František 
Caletkovi a ostatní příbuzenstvo.

Navždy se zavřela 
kniha Tvého života, 

zůstaly jenom krásné vzpomínky a prázdnota.

Dne 19. března 2018 vzpomeneme 10. smut-
né výročí úmrtí mého manžela pana 

Jana Beňo. 

S láskou stále vzpomíná manželka i celé příbuzenstvo.

Jak tiše žila, tak tiše odešla. 
Skromná ve svém životě, 

velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 20. března 2018 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí mé manželky, 
naší maminky, babičky, prababičky paní 

Věry Konrádové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcery, syn, vnučky a pravnuk.

Nejsi si tu se mnou. Vím to. 
Ale v mém srdci, myšlenkách, snech jsi stále…

Dne 5. dubna 2018 uplynou 
2 roky od úmrtí mého milovaného 
manžela pana 

 Oldřicha Hradila. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
Jaromíra s rodinou.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, 
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 31. března 2018 uplyne 13 smutných 
let od chvíle, co nás navždy opustil pan 

 Jan Zapletal. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Tvůj obrázek si stále v očích poneseme.
Ty jsi nás učila lásku a bolest znát.

My za všechno ti děkujeme 
a nepřestaneme vzpomínat.

Dne 3. dubna 2018 vzpomeneme 
smutné 10. výročí úmrtí naší milující 
maminky, manželky a babičky paní 

 Evy Štrbákové. 

S láskou a úctou vzpomíná 
manžel Miroslav 
s celou rodinou. 

Děkujeme všem, 
kdo vzpomenou s námi.
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Přehled akcí 
v Chropyni a okolí

více informací na
www.muchropyne.cz

Chropyně MANDARÍNKOVÁ IZBA 
24. 03. Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí 

vtipné příběhy s překvapivým, někdy přímo detek-
tivním závěrem. V titulní roli Maroš Kramár. Vstupné 
250 Kč. Předprodej vstupenek na Správě majetku 
města Chropyně.

 Kde: MKS Chropyně, 18:00

Chropyně PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY, ANEB CESTA 
10. 04.  TAM A ZASE ZPĚT 
 Hudební pohádka pro mateřské školy a rodiče s dětmi. 

Hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora. Vstupné: 40 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 9:30

Chropyně STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
30. 04. Bližší informace v příštím vydání Zpravodaje. 
 Kde: Areál zámeckého parku Chropyně 

Hulín MILOŠ KNOR 
29. 03. Těšit se můžete na baviče, komika, humoristu, zná-

mého z pořadu Na stojáka. Přijíždí se svou ONE 
KNOR SHOW. Během večera si můžete vychutnat 
originální zelené pivo, které bude na čepu! 

 Kde: Kulturní klub Hulín, 19:00

Holešov SMYČCE A KLARINET, KLARINET A SMYČCE 
20. 03. Kouzelné spojení zvuku klarinetu a smyčcového kvar-

teta, navíc v podání tak skvělých a žádaných muzikantů 
jakým jsou klarinetistka Lída Peterková a Benewitzovo 
kvarteto, zcela určitě nadchne posluchače úvod-
ního koncertu devátého ročníku Musica Holešov. 
Vstupné: základní 190 Kč, snížené 140 Kč.

 Kde: Zámek Holešov, 19:30

Kroměříž KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KVĚTNÉ 
23. 03. ZAHRADY
- 29. 04.  Navštívit Libosad s průvodcem můžete již v pátek 

23. března a v pondělí 26. března. Vydejte se na pro-
cházku minulostí. Během komentované prohlídky Vám 
představíme nejen historii Květné zahrady, ale také její 
zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené souvislosti. 
Nenechte si ujít návštěvu této unikátní barokní zahrady! 
Mimo tyto termíny je nutné komentovanou prohlíd-
ku objednat na info@nczk.cz nebo na 778 531 417. 
Vstupné: 120 Kč / snížené 80 Kč (včetně vstupného 
do Květné zahrady).

 Kde: Květná zahrada

Kroměříž MAŠKARNÍ BÁL 2018 
17. 03. Ukončení plesové sezóny velkolepě! Těšit se mů-

žete například na Janka Ledeckého, stálici české 
poprock scény, který má ve své kapele i dva muzi-
kanty z Kroměříže, Hanze Sedláře a Pavla Muchu.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 20:00

Kroměříž JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM 
21. 03. Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl a ne-

přeceňují pravdu. Ryze britská studie žen, mužů, vzta-
hů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem 
podléháme. „Jak je důležité psát si deník? Jak je důle-
žité znát Bunburyho? Jak je důležité vypadat vždycky 
dokonale? Jak je důležité jíst koblihy s klidem? Jak 
je důležité jmenovat se Filip? Hrají: Ondřej Ruml, 
Stanislava Jachnická, Dana Morávková a další.

 Kde: Dům kultury Kroměříž, 18:00

Kroměříž MYSLIVOST A PŘÍRODA  
23.-25. 03. Již pátá prodejní výstava myslivosti a přírody. Ná-

vštěvníci se mohou těšit na chovatelskou přehlídku 
trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž v roce 2017. 
Bohatý doprovodný program. Po celou dobu výstavy 
si nejen děti budou moci ověřit své znalosti ze světa 
zvířat a přírody nebo využít možnost vyfotit se s drav-
cem. Pro šikovné ruce bude připravena dílna, kde 
si děti můžou vyrobit dřevěné zvířátko. Svou zručnost 
v práci se dřevem předvedou studenti ze Střední školy 
nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. 
Vyzkoušet si můžete střelbu z luku na 3D modely 
zvířat nebo venkovní laserovou střelbu na letící as-
faltové terče - jedná se o reálnou simulaci skutečné 
brokové střelby. V sobotu také proběhne jarní svod 
psů loveckých plemen. V neděli pak rozhodnete svými 
hlasy o nejlepším zvěřinovém guláši. Vstupné 90 Kč.

 Kde: Výstaviště Floria Kroměříž 

Přerov FLAMENCO 
22. 03. Netradiční koncert rozšíří obzory všem, kteří rádi 

objevují mimořádný hudební styl a skvělé muzikanty. 
Komponovaný pořad zahrne koncertní část, projekci 
dokumentu z života Paco de Lucía, přednášku spo-
jenou s výukou hry na cajon. 

 Kde: Městský dům Přerov, 19:00

 Přerov TCHÝNĚ NA ZABITÍ 
12. 04. Ani sama smrt nezabrání tchýním prudit a monto-

vat se do života jejich mladým. Pořádná řachanda 
kořeněná duchařinou. Hrají Milena Steinmasslová/
Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Martin Kraus, 
Anna Kulovaná.

 Kde: Městský dům Přerov, 19:30
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